Ny utmärkelse för“Best Use of Certified Timber”
på World Architecture Festival – anmäl er nu!
Använder ni någon form av trä i era konstruktioner? Har ni valt trä för dess
estetiska egenskaper eller helt enkelt för att det är det enda förnybara
byggmaterialet? Då är detta chansen att få ett erkännande i World Architecture
Festival (WAF)!
Priset för “Best Use of Certified Timber”, sponsras av PEFC och delas ut för första gången i år. Priset
riktar sig mot projekt där certifierat trä i någon form han använts på ett innovativt, pedagogiskt eller
konstnärligt sätt samtidigt som man stöder användandet av en hållbart producerad, förnybar och
klimatsmart resurs.
Den11:e världsarkitekturfestivalen äger rum i Amsterdam om 28-30 November 2018. Över 500 bidrag
förväntas delta och det finns många olika specialpriser.
Tidigare vinnare är bl.a. välkända aktörer som Foster & Partners; Zaha Hadid Architects; Snohetta; BIG;
Isay Weinfeld; Perkins & Will; Rogers Stirk Harbour; FJMT; och Sou Fujimoto.

Hur går det till?
Alla projekt som är inskrivna på WAFs webbplats i någon av de 16 tävlingsklasserna och som har
använt certifierat trä i någon form kan delta i ”Best use of certified timber” sponsrat av PEFC. För att
komma igång, gå till WAFs webbplats: https://www.worldarchitecturefestival.com/2018-prizes-page
En särskild jury, inklusive en PEFC-representant, kommer att plocka fram bidrag som har använt
certifierat virke på ett innovativt, pedagogiskt eller konstnärligt sätt. WAF kommer att kontakta
berörda arkitekter för att bekräfta att träet som specificerats och använts i kommer från certifierade
källor, såsom PEFC-certifierade skogar eller motsvarande.
Juryn kommer att lyssna till presentationer av de bästa 10 bidragen på morgonen fredagen den 30
november 2018. Vinnaren presenteras med på galamiddag på kvällen.
Sista datum för anmälan är 11 maj 2018.
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“Designing the Future with Sustainable Timber”
Över hela världen ökar intresset för trä i
olika typer av byggnader. Från
prisbelönta mer storslagna projekt till
hus, skolor, hotell, restauranger, teatrar,
stormarknader och simbassänger.
Under temat ”Designing the Future with
Sustainable Timber” har en rad
intressenter samlats under ledning av
PEFC för att främja användandet av
hållbart producerad träråvara i
byggandet. Var med ni också! Kontakta
oss på fabienne.sinclair@pefc.org.
Certifieringen är betydelsefull eftersom den visar att träet som används i byggandet är hållbart och att
ett medvetet val har gjorts för att designa och bygga en hållbar framtid för samhället och skogen.
PEFC-certifierade trävaror är tillgängliga från ett brett utbud av globala leverantörer. Byggprojekt kan
genomföras som projektcertifiering.

Om PEFC
PEFC, the Programme for the Endorsement of Forest Certification, är världens största
skogscertifieringssystem. Över 300 miljoner hektar skog är certifierade enligt PEFC:s internationella
hållbarhetsstandarder och över 18,000 spårbarhetscertifierade företag använder systemet för visa att
man tar ansvar för råvaran. PEFC grundades av familjeskogsbruket i Europa för att utveckla och påvisa
hållbart skogsbruk för alla typer av aktörer. För mer information se: www.pefc.org

World Architecture Festival
För mer information se: www.worldarchitecturefestival.com
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